
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/3354/4.

Benyújtás dátuma: 2018-11-15 09:09

Parlex azonosító: 1DGQ7EX00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Staudt Gábor (Jobbik), Dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A közigazgatási bíróságokról szóló törvény hatálybalépéséről és egyes 
átmeneti szabályokról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság 

Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2)  A véleményező  bizottság  elnöke  a  Közigazgatási  Felsőbíróság  megválasztott  elnöke,  nyolc
[tagjából]tagját  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot  tett,  legalább  kiválóan  alkalmas
minősítésű, határozatlan időre kinevezett bírák közül - a miniszter jelenlétében - a Közigazgatási
Felsőbíróság megválasztott  elnöke sorsol  ki,  azzal,  hogy két  bíró tagjának a  Kúrián szolgálatot
teljesítő bírák közül kell kikerülnie.

[a) négyet  a  2.  §  (1)  bekezdése  szerinti  nyilatkozatot  tett,  legalább  kiválóan  alkalmas
minősítésű, határozatlan időre kinevezett bírák közül a miniszter sorsol ki, azzal, hogy két
bíró tagjának a Kúrián szolgálatot teljesítő bírák közül kell kikerülnie,
b) nem  bíró  tagjaivá  a  kiemelkedő  tudású  elméleti  jogászok  vagy  legalább  tízévi,  jogi
területen folytatott szakmai gyakorlattal rendelkező személyek közül egyet-egyet kér fel

ba) az Országgyűlés igazságügyért felelős bizottsága,
bb) a legfőbb ügyész,
bc) a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter,
bd) a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke.]

Módosítópont sorszáma: 2.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. § (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(4) A (2) bekezdés alapján kisorsolt személyekről a miniszter
[a) a) pontja alapján kisorsolt személyekről a miniszter,
b) b) pontja alapján felkértek személyéről a felkérő személy, illetve szerv]

2019. július 15. napjáig tájékoztatja a véleményező bizottság elnökét.

Indokolás 

A Közigazgatási  bíróságokról  szóló  T/3353.  számú  törvényjavaslathoz  benyújtott  módosító
javaslatunkkal összhangban itt is indokolt, hogy az átmeneti időszakban a pályázatokról döntő
testületben  ne  üljenek  egyéb  közhatalmi  jogosítványokat  ellátó  szervek,  vagy  személyek
delegáltjai. A sorsolás szabályai tehát módosulnak, így a közigazgatási bíróságok függetlensége
biztosítható.
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